
Projekt 
UMOWA Nr  / /2016

zawarta w dniu ……………..2016 roku w Obrazowie, pomiędzy: 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrazowie 
NIP 864 15 45 677 Regon 010751916 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
reprezentowanym przez: 
p.o. Kierownika - Panią Annę Biernat  zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………………………………
…………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.). 

§ 1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla opałowego dla  podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

§ 2.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 30 ton węgla kamiennego- orzech
średni dla odbiorców indywidualnych, osób i rodzin – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na
terenie Gminy Obrazów. 
Zamawiający przewiduje dostawy od 500 kg do  1 tony dla klienta. 
W zależności od wydanych decyzji administracyjnych zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu i
dostawy węgla do 20% mniejszej lub większej od łącznej ilości określonej w opisie przedmiotu
zamówienia.
W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zaopatrzyć się w
niezbędne narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe. 
2. Węgiel, o którym mowa w § 1 powinien posiadać następujące parametry : 
- wartość opałowa : nie mniej niż 27 000 MJ/kg, 
- zawartość popiołu : do 8%, 
- zawartość siarki : do 1-2% 
- uziarnienie: 25- 80 mm 
-wilgotność ca kowita – do 8 %ł
3. Sposób realizacji: 
a)  Wykonawca  otrzymuje  od  Zamawiającego  listę  klientów  Ośrodka  z  oznaczeniem
świadczeniobiorców (imię i nazwisko, adres) oraz ilości zamawianego węgla dla każdego z nich. 
b). Dostawa powinna być zrealizowana w terminie do 14 dni od daty otrzymania listy z Ośrodka, 
c) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla pod adres wskazany na liście oraz zsypania
go w miejsce wskazane przez klienta Ośrodka. 
d)  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać  od  odbiorcy  węgla  (klienta  Ośrodka)  pokwitowanie
odbioru węgla w postaci podpisu na dokumencie dostawy. 

§ 3.
1. Umowa zostaje zawarta na okres: od 24 września 2016r. do 30 kwietnia 2017r. 
2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz węgiel przekazywany klientom ośrodków
pomocy społecznej podlegają zwolnieniu od podatku akcyzowego. 

§ 4.
1. Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczania i rozładunku  opału (węgla kamiennego typu
orzech) klientom Ośrodka o parametrach jakościowych określonych w § 2 w ilościach i terminach
uzgodnionych z Zamawiającym, w miejsce wskazane przez klienta, zgodnie z § 2 umowy. 
2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 



3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych, Zamawiający realizuje obowiązki Administratora Danych
Osobowych określone w w/w ustawie. 
4.  Wykonawca zapewnia,  że  przetwarzane  dane  osobowe będą wykorzystane  wyłącznie  w celu
realizacji umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane w procesie przetwarzania
danych osobowych spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy
informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych  osobowych  (jeżeli  dane  osobowe  będą
przetwarzane w systemach informatycznych). 
6.  Zamawiający zobowiązuje  Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia  Administratora
Danych  Osobowych  o  stwierdzeniu  próby  lub  faktu  naruszenia  poufności  danych  osobowych
przetwarzanych  w  wyniku  realizacji  umowy.  Wykonawca  na  pisemne  żądanie  Administratora
Danych Osobowych umożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania
danych osobowych w sytuacji odnotowania w/w incydentu. 
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty za dostarczony klientom Zamawiającego
opał zgodnie z warunkami określonymi w § 7 . 

§ 5.
1.  Za  termin  reklamacji  dostawy strony ustalają  okres  14  dni  od  daty otrzymania  opału  przez
klientów Ośrodka. W kwestiach spornych § 6 umowy stosuje się odpowiednio. 

§ 6.
Zamawiający w celu ustalenia parametrów jakościowych opału może pobrać próbki z wybranych
przez siebie dostaw, a następnie zlecić przeprowadzenie badań jakościowych dostarczonego opału.
Koszt  wykonania  analizy  ponosi  Zamawiający,  gdy  wynik  badania  potwierdzi,  że  żaden  z
parametrów jakościowych nie odbiega od określonych w umowie, a Wykonawca w przypadku gdy
co najmniej jeden z parametrów jakościowych zawiera przekroczenie od parametrów określonych
w § 2. 

§ 7.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy obejmuje wszystkie składniki określone w § 8
ust. 1 umowy. 
2.  Podstawą  do  wypłacenia  wynagrodzenia  będą  faktury  wystawione  przez  Wykonawcę  za
zrealizowane  dostawy  i  dostarczone  do  Zamawiającego  w  terminie  do  3-go  dnia  następnego
miesiąca z terminem płatności do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury. 
3. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury pokwitowania odbioru węgla potwierdzonych
własnoręcznymi podpisami klientów, ze wskazaniem otrzymanej ilości węgla przez każdego z nich.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

§ 8.
1.  Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……….zł
brutto za 1 tonę węgla opałowego typu orzech wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem w
miejscu wskazanym przez klientów Zamawiającego. 
2. Maksymalna wartość nominalnego zobowiązania Zamawiającego wynikająca z niniejszej umowy
stanowi  kwota  brutto  ………..zł  (słownie  brutto:
…………………………………………………………………….) 

§ 9.
Wykonawca oświadcza, że zamówienie będzie realizował sam bez udziału podwykonawców 

§ 10.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W



takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części przedmiotu umowy. 

2.  Poza  postanowieniami  ust.  1  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach: 

1.) zwłoka Wykonawcy w realizacji dostaw przekracza 7 dni od upływu terminów wskazanych w §
2 ust. 3 pkt c, 

2.) Wykonawca nie zrealizował dostaw do terminu określonego w § 3 ust. 1, 

3.)  Wykonawca  pomimo  pisemnych  zastrzeżeń  Zamawiającego,  nie  wykonuje  zobowiązań
wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie, 

4.)  gdy  dostarczony  opał  nie  będzie  spełniał  co  najmniej  jednego  z  parametrów  określonych
w umowie, 

5.) gdy Wykonawca nie dostarczy certyfikatu opału zgodnie z § 5 ust. 2 umowy, pomimo żądania
Zamawiającego zgłoszonego faxem bądź e-mailem, 

6.) Wykonawca w toku czynności opisanych w niniejszej umowie omija warunki bezpieczeństwa i
zasady ochrony danych osobowych, 

7.) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej  jego części,  a  także  nastąpiło  ogłoszenie  upadłości  Wykonawcy,  o czym Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu, 

8.) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w
celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający powiadomił pisemnie
Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

§ 11.
1. Wykonawca w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy zobowiązany jest
do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości opału nie dostarczonego w terminie – za
każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki.  W  przypadku  gdy  zwłoka  w  dostawie  przekroczy  7  dni
Zamawiający może od umowy odstąpić i  żądać dodatkowo zapłaty kary umownej w wysokości
10% niezrealizowanych dostaw w danym miesiącu. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru dostaw do przeważenia na koszt Wykonawcy.
W  przypadku  utrudniania  lub  nie  dokonania  przeważenia  zostanie  naliczona  kara  umowna  w
wysokości 10% wartości, o której mowa w § 8 ust. 2. 
3.  W  przypadku  nie  dostarczenia  na  żądanie  Zamawiającego  certyfikatu  od  kopalni  zostanie
naliczona kara umowna w wysokości 10% wartości określonej w § 8 ust. 2. 
4.  W przypadku  gdy dostarczony  opał  nie  będzie  spełniał  co  najmniej  jednego  z  parametrów
jakościowych określonych w § 2, Zamawiający zastrzega sobie zapłatę kary umownej w wysokości
10% wartości określonej w § 8 ust. 2. 
5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  dochodzenie  odszkodowania  przekraczającego  wysokość
zastrzeżonej kary umownej. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 12.
1. Strony ustalają następujące osoby do kontaktów w sprawie realizacji umowy: 
a. ………………..-ze strony Zamawiającego 
b. ………………- ze strony Wykonawcy 
2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy. 



§ 13.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

§ 14.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 15.
Strony  zastrzegają  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  zachowaniem  1  miesiąca  okresu
wypowiedzenia przez każdą ze stron. 

§ 16.
Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  Strony  poddają  pod  rozstrzygnięcie  Sądu
właściwego miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 17.
1.Wykonawca oświadcza,  że znany jest  mu fakt,  iż  treść niniejszej  umowy,  a  w szczególności
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz.
2058 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem
ust. 2. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 

§ 18.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla obu stron. 

……………………….                                                        ……………………………….. 
      Zamawiający                                                                                                                        Wykonawca


